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GROETEN UIT PORTUGAL
Is de morele gevoeligheid product van het opkomende protestantisme in de vroegmoderne tijd? Gereformeerden geloven dat graag, maar een
blik op de geschiedenis van onze Europese zuiderburen zet aan het denken.
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De vroege opkomst van de morele verbeelding
Gabriël van den Brink, Leiden 16 augustus 2016
Zowel de filosoof Hegel als de socioloog Weber waren sterk geneigd om het toegenomen morele besef in de vroegmoderne tijd als de vrucht
van het Protestantisme te zien. De religieuze vernieuwing door Luther, Calvijn en andere hervormers zou de grondslag hebben gevormd voor
zaken die kenmerkend zijn voor de moderne moraliteit, zoals de waarde van het individuele geweten, het cultiveren van innerlijkheid, een
voorkeur voor sobere ernst en vooral het primaat van de taal of de tekst als het register waarin zich de morele verbeelding ontplooit. Deze
zienswijze klinkt ook door in de gesprekken die we het afgelopen jaar binnen het centrum Ethos aan de Vrije Universiteit hebben gehad. Een
recent bezoek aan Portugal inspireert mij echter om die zienswijze van een complement te voorzien. Ik formuleer daartoe een aantal indrukken
die ik opdeed tijdens ons bezoek aan het Museu da Misericórdia do Porto, een befaamde kerk uit de 15e eeuw die zich in het centrum van de
havenstad Porto bevindt en een grote verzameling religieuze kunst telt.
Wie een bezoek aan het Museu da Misericórdia brengt, maakt kennis met een geschiedenis van 500 jaar die ons laat zien hoe het christelijk
streven naar barmhartigheid in een stedelijk samenleving gepraktiseerd werd. Het normatieve uitgangspunt waren de werken van
barmhartigheid zoals de kerk die van oudsher omschreef. Zij maakte een onderscheid tussen zeven lichamelijke en zeven geestelijke werken.
Bij de eerste groep stonden materiële en bij de tweede geestelijke behoeften voorop. Voorbeelden waren het voeden van de hongerigen, het
kleden van de naakten en het bieden van onderdak aan zwervende medemensen. Voorbeelden van geestelijke hulp waren het troosten van de
bedroefden, het onderwijzen van de onwetenden en het vergeven van hen die een fout hebben gemaakt. Het beoefenen van deze deugden
had in de christelijke traditie een dubbel doel. Enerzijds kon de gelovige op die manier zijn of haar eigen zielenheil veilig stellen, anderzijds kon
men op die manier laten zien dat men het gebod tot naastenliefde serieus nam. Hoewel deze dubbele motivatie bij de Misericórdia do Porto
tot in het recente verleden is blijven bestaan, traden er bij de vormgeving van deze taken uiteraard grote veranderingen op. Dat werd onder
meer duidelijk door de organisatorische uitbouw ervan. Terwijl het begin zestiende eeuw nog om een enkele instituut ging, nam de
specialisatie gaandeweg toe met als gevolg dat er vandaag de dag diverse instellingen zijn die zich toeleggen op specifieke zorgtaken zoals het
onderwijs aan doven, medische verzorging van zieken, onderkomens voor dak- en thuislozen of instellingen waar men op basis van de moderne
psychiatrie hulp biedt aan medemensen.
Overigens is deze geschiedenis beslist niet uniek zoals een blik op de voorgeschiedenis van de verzorgingsstaat leert. In tal van andere landen
vinden we een vergelijkbare overgang van christelijk gemotiveerde armenzorg naar moderne zorginstellingen. Dat geldt eveneens voor de
sociologische dimensie van het geheel. De tentoonstelling maakt duidelijk op welke groepen de barmhartigheid was bericht en door wie ze
gepraktiseerd werd. Het was vooral de maatschappelijke bovenlaag die zich voor de behoeftigen en armen diende in te zetten. Bij de
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samenstelling van het bestuur hield men vaste verhoudingen aan zodat het beoefenen van barmhartigheid niet alleen een zaak van de adel
maar ook van de stedelijke burgerij werd. Zij konden zich op deze wijze bekwamen in de bijzondere morele dialectiek die het christendom altijd
heeft gekend en die een omkering van de bestaande verhoudingen vraagt. Zo werd aan de rijken geleerd dat hun geestelijk heil afhankelijk was
van de bereidheid om zich voor de armen in te zetten. Blijkens de vele giften die het werk van de Misericórdia do Porto mogelijk maakten zoals
legaten en testamenten zijn velen dit tot ver in de negentiende eeuw blijven doen. Maar ook dit deed zich in andere regionen van het Europese
continent voor.

Afbeelding 1
Museu da Misericórdia do Porto

Afbeelding 2
Museu da Misericórdia do Porto

Afbeelding 3
Museu da Misericórdia do Porto

Wat mij in de geschiedenis van deze Portugese instelling vooral boeide was de rol van morele verbeelding in dat verband. Het museum legde in
de loop der eeuwen een grote verzameling schilderijen, portretten, banieren en standbeelden aan die bij uiteenlopende gelegenheden werden
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gebruikt. Daaronder natuurlijk portretten van de rijke stedelingen die de organisatie hebben gesteund en van bestuurders die haar hebben
geleid. De collectie bevat echter ook opvallend veel beelden die betrekking hebben op het lijden van Christus en op het medelijden dat zo werd
gemobiliseerd. Deze beelden zullen meerdere functies hebben gehad maar een belangrijke was dat gewone gelovigen zo konden leren hoe
medelijden in zijn werk gaat. Schilderijen en andere afbeeldingen lieten letterlijk zien wat marteling, pijn of sterven met een mens doet en
welke lichamelijke reacties dat oproept bij degenen die er getuige van zijn. Het oerbeeld in deze is uiteraard de piëta, waarbij een gestorven
Christus in de armen van de Moeders Gods ligt (afbeelding 1). Andere beelden doen voor hoe men zich tot de hemel kan wenden voor een
verzoek of hoe men kan bidden om troost (afbeelding 2 en 3). Dat soort beelden laten de gelovigen zien wat verdriet en troost of lijden en
barmhartigheid is. Ze bieden een vorm van aanschouwelijk onderwijs dat zijn effect niet zal hebben gemist in een tijd dat het merendeel van de
gelovigen nog analfabeet was. Juist door de morele verbeelding op een zichtbare wijze te mobiliseren kon de overgang van woorden naar
daden of van geloof naar praktisch handelen worden gemaakt.

Afbeelding 4
Igreja dos Carmelitas (hoofdaltaar)

Afbeelding 5
Igreja dos Carmelitas (zij-altaren)

Afbeelding 6
Igreja dos Carmelitas (detail zij-altaar)

Nu staat deze visuele verbeelding van het Museu da Misericórdia niet op zichzelf. Dat blijkt als men een aantal kerken uit het vroegmoderne
Porto bezoekt. Ik vermeld hier een bezoek dat we aan de befaamde Igreja dos Carmelitas hebben gebracht, een gebouw dat alle kenmerken
vertoont van de zogeheten Barok. Het meest opvallende daarin zijn de verschillende zijaltaren die niet alleen beelden van Christus, Maria of
specifieke heiligen bevatten maar ook tal van ornamenten, bijfiguren, symbolische verwijzingen, bloemen, gebeden, attributen, kaarsen et
cetera. (afbeelding 4, 5 en 6). Er is veelvuldig gebruikt gemaakt van bladgoud en kleur waardoor het geheel enige gelijkenis toont met de
heiligdommen die men in Azië vindt. Ook op deze taferelen is het lijden van Christus en het medelijden van Maria veelvuldig te zien. Er is veel
aandacht besteed aan de visuele uitbeelding van alles wat morele gevoelens oproept. Christus hangt niet alleen aan het kruis, er stroomt ook
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heel wat bloed uit zijn lijf, de knieën zijn geschonden, de doornenkroon dringt zich diep in het vlet cetera. De smarten die Maria moet lijden bij
het zien van haar zoon blijken niet alleen uit haar bedroefde gelaat maar worden mede gesymboliseerd doordat haar hart met een zwaard is
doorboord. In bepaalde gevallen – zoals bij een altaar dat naast het hoofdaltaar in de Igreja de Santo Antonio staat – zijn er zelfs zeven messen
in haar lichaam gezet (afbeelding 7, 8 en 9). Uiteraard beperkt deze verbeelding zich niet tot de hoofdfiguren van het lijdensverhaal. Er zijn
eveneens altaren waar we de marteldood van bepaalde heiligen zien terwijl er evengoed plaatsen in de kerk zijn waar de glorieuze overwinning
op de dood en het lijden uitgebeeld wordt. De gelovige die in deze kerken naar de mis gaat, is als het ware van alle kanten omgeven door
beelden die hem wijzen op de implicaties van het geloof. Doordat zowel het lijden van Christus als het verdriet van de omstanders op een
levendige wijze voorgesteld wordt, kan de gelovige zich deze beelden eigen maken waardoor een vorm van morele gevoeligheid tot
ontwikkeling komt die tot dat moment alleen voor een elite van geestelijken of kloosterlingen weggelegd was.

Afbeelding 7
Afbeelding 8
Igreja de Santo Antonio: hoofdaltaar en zij-altaar

Afbeelding 9a en 9b
Igreja de Santo Antonio (details zij-altaar)

In feite tonen deze beelden de erfenis van het beschavingsoffensief dat de katholieke kerk vanaf de zestiende eeuw en in reactie op de
Reformatie heeft doorgevoerd. Normatief bezien richtte dat offensief zich op dezelfde set van waarden die in Noord Europa aan het
protestantisme was gelieerd. Centraal stond een sterkere identificatie met het lijden van Christus en eigen verantwoordelijkheid in morele
aangelegenheden. Maar voor de rest sloeg het katholicisme een weg in die zich op drie punten van de protestantse weg onderscheidt. Het
meest opvallende is dat deze katholieke cultuur zich bij voorkeur bedient van het beeld. Uiteraard spelen verhalen en teksten bij de eredienst
een belangrijke rol maar ze zijn niet het enige en wellicht ook niet het voornaamste voertuig van het geloof. Bovendien worden deze beelden
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op een plastische wijze gebruikt. Het gaat om gezichtsuitdrukkingen, gebaren en houdingen die men als gelovige kan nadoen ook als men de
theologische achtergronden ervan niet volledig doorgrondt. Ten tweede valt op dat de katholieke kerk een zeker polytheïsme handhaaft. Men
gelooft uiteraard aan het bestaan van een God maar intussen blijkt het goddelijke in meerdere gedaanten aanwezig te zijn: Vader, Zoon en
Heilige Geest. Verder is er de Maagd Maria die een semi-goddelijke status geniet en waarvan de verering in Portugal tot op de dag van vandaag
zeer populair is. Ten slotte is er een hele reeks Heiligen die elk op een eigen manier bemiddelen tussen sacrale en de profane sfeer (afbeelding
10, 11 en 12). Dat alles staat haaks op het protestantse geloof dat elke bemiddeling van de hand wees en elke tussenpersoon (heilige, priester)
als een verleiding tot bijgeloof zag. Ten derde ontwikkelde het katholicisme een andere vormentaal die niet zonder reden Barok wordt
genoemd. Ze toont een overdaad aan figuren, ornamenten, kleuren, beeltenissen, heilige voorwerpen en rituele praktijken die met de sobere
leegte van het protestantse interieur contrasteert (afbeelding 13, 14 en 15). Zo vertegenwoordigt deze Zuid Europese cultuur van de
achttiende eeuw een veelzeggend contrapunt van het Protestantisme dat in Noord Europa tot ontwikkeling kwam: beeld versus tekst,
polytheïsme versus monotheïsme, overdaad versus zuinigheid, zichtbaarheid versus innerlijkheid.

Afbeelding 10
Igreja de Santo Antonio (zij-altaar)

Afbeelding 11
Igreja de Santo Antonio (zij-altaar)

Afbeelding 12
Igreja de Santo Antonio (zij-altaar)
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Toch richtte ook deze cultuur zich op het bevorderen van deugden die men in Noordwest Europa zo graag aan het Protestantisme toeschrijft.
De bloei van een morele verbeelding, de individuele gewetensvorming, de cultuur van het medelijden en de bereidheid om iets aan de noden
van arme medemensen te doen – aan dat alles werd ook in analfabete landen als Portugal en Spanje gewerkt. Het illustreert dat de impact van
ruimtelijke verschillen soms wordt overschat. Volgens mij vallen die verschillen tussen Noord en Zuid Europa wel mee als men naar de
normatieve strekking van het vroegmoderne beschavingsoffensief kijkt. Wellicht zijn temporele verschillen veel belangrijker dan de ruimtelijke.
In elk geval is het opvallend dat er maar een klein tijdsverschil is tussen het moment waarop Johan Sebastiaan Bach in Duitsland zijn
Matthäuspassion componeerde (1727), het moment waarop men in Porto de Igreja dos Carmelitas begon te bouwen (1756) en het moment
dat Adam Smith in Schotland zijn Theory of Moral Sentiments schreef (1759). Zelf ben ik geneigd om deze werken te zien als het product van
een nieuwe gevoeligheid die in de achttiende eeuw begint te ontstaan. Hoewel die gevoeligheid in meerdere vormen tot uitdrukking komt
(muziek, beelden en tekst) gaat het om eenzelfde geest. Mijn conclusie zou zijn dat Noordelingen niet te snel moeten denken dat het geloof
uitsluitend via de taal werkzaam is.

Afbeelding 13
Igreja dos Carmelitas (zij-altaar)

Afbeelding 14
Igreja dos Carmelitas (zij-altaar)

Afbeelding 15
Igreja de Santo Antonio (zij-altaar)
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